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14.4.2010 A7-0110/1 

Pakeitimas  1 

József Szájer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0110/2010 

József Szájer 

Teis÷s aktų delegavimo galios 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

6. mano, kad skubi procedūra 

sutrumpinant pačiame pagrindiniame 

teis÷s akte numatytą prieštaravimo 

pareiškimo laikotarpį, tur÷tų būti taikoma 

tik išimtiniais, pvz., su saugumo klausimais 

ar humanitarin÷mis kriz÷mis susijusiais, 

atvejais; 

6. mano, kad skubi procedūra numatyta 

pačiame pagrindiniame teis÷s akte tur÷tų 

būti taikytina tik išimtiniais, pvz., su 

saugumo klausimais, sveikatos apsauga ar 

humanitarin÷mis kriz÷mis susijusiais, 

atvejais; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/2 

Pakeitimas  2 

József Szájer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0110/2010 

József Szájer 

Teis÷s aktų delegavimo galios 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

8. mano, kad delegavimo trukm÷ negali 

būti neribota; tačiau laikosi nuomon÷s, kad 

nustatant ribotos trukm÷s delegavimą 

galima numatyti periodiško atnaujinimo 

galimybę; mano, kad pagrindiniame teis÷s 

akte galima numatyti, kad toks 

periodiškas įgaliojimų atnaujinimas 

vyksta savaime arba Komisijai pateikus 

konkretų prašymą; mano, kad abiem 

atvejais delegavimas gali būti atnaujintas 

tik su sąlyga, kad nei Parlamentas, nei 

Taryba nepareiškia prieštaravimų per 

nustatytą terminą; 

8. mano, kad delegavimo trukm÷ gali būti 

neribota, atsižvelgiant į tai, kad 

delegavimas bet kada gali būti atšauktas; 

tačiau laikosi nuomon÷s, kad nustatant 

ribotos trukm÷s delegavimą galima 

numatyti periodiško atnaujinimo, 

Komisijai pateikus konkretų prašymą, 

galimybę; mano, kad delegavimas gali būti 

atnaujintas tik su sąlyga, kad nei 

Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 

prieštaravimų per nustatytą terminą; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/3 

Pakeitimas  3 

József Szájer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0110/2010 

József Szájer 

Teis÷s aktų delegavimo galios 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

13. siūlo, kad visuose būsimuose 

bendruose susitarimuose būtų nurodomas 

trumpiausias galimas prieštaravimo 

pareiškimo laikotarpis, aiškiai nustatant, 

kad šį terminą reik÷tų suprasti ne kaip 

suvaržymą, o kaip minimalų reikalavimą, 

kurio nepaisant Parlamento demokratin÷ 

kontrol÷ taptų niekin÷; mano, kad 

prieštaravimo pareiškimo laikotarpis tur÷tų 

būti ne trumpesnis kaip du m÷nesiai, 

numatant galimybę Parlamento ar Tarybos 

iniciatyva jį pratęsti dar dviems 

m÷nesiams; primena, kad galima nustatyti 

ilgesnius prieštaravimo pareiškimo 

laikotarpius, atsižvelgiant į deleguotojo 

teis÷s akto pobūdį; 

13. siūlo, kad visose būsimosiose sutartyse 

būtų nurodomas trumpiausias galimas 

prieštaravimo pareiškimo laikotarpis, 

aiškiai nustatant, kad šį terminą reik÷tų 

suprasti ne kaip suvaržymą, o kaip 

minimalų reikalavimą, kurio nepaisant 

Parlamento demokratin÷ kontrol÷ taptų 

niekin÷; mano, kad prieštaravimo 

pareiškimo laikotarpis tur÷tų būti ne 

trumpesnis kaip du m÷nesiai, numatant 

galimybę Parlamento ar Tarybos iniciatyva 

jį pratęsti dar dviems m÷nesiams; tačiau 

pabr÷žia, kad prieštaravimo pareiškimo 

laikotarpio trukm÷ tur÷tų priklausyti nuo 

deleguotojo teis÷s akto pobūdžio; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/4 

Pakeitimas  4 

József Szájer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0110/2010 

József Szájer 

Teis÷s aktų delegavimo galios 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

14. tur÷damas mintyje bet kokį bendrą 

susitarimą ateityje, primygtinai reikalauja, 

kad įvairūs deleguotųjų teis÷s aktų 

pri÷mimo priežiūros etapai prasid÷tų tik 

tada, kai Komisija perduoda teis÷s aktą 

visomis kalbomis, ir kad būtų tinkamai 

atsižvelgiama į Parlamento darbo pertraukų 

ir rinkimų laikotarpius; 

14. tur÷damas mintyje bet kokią sutartį 

ateityje, primygtinai reikalauja, kad įvairūs 

deleguotųjų teis÷s aktų pri÷mimo 

priežiūros etapai prasid÷tų tik tada, kai 

Komisija perduoda teis÷s aktą visomis 

kalbomis, ir kad būtų tinkamai 

atsižvelgiama į Parlamento darbo pertraukų 

ir rinkimų laikotarpius; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/5 

Pakeitimas  5 

József Szájer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0110/2010 

József Szájer 

Teis÷s aktų delegavimo galios 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

15. tur÷damas mintyje bet kokį bendrą 

susitarimą ateityje, pabr÷žia, kad 

deleguotieji teis÷s aktai, kuriems taikoma 

teis÷ pareikšti prieštaravimą, gali būti 

skelbiami Oficialiajame leidinyje ir 

įsigalioti tik tada, kai pasibaigia 

prieštaravimo pareiškimo laikotarpis, 

išskyrus tuos atvejus, kai pareiškiamas 

išankstinis neprieštaravimas; mano, jog 

aiškus įpareigojimas, kad kiekviename 

pagrindiniame teis÷s akte Parlamentas ir 

Taryba privalo skelbti sprendimus, 

priimtus kontroliuojant, kaip Komisija 

vykdo deleguotuosius įgaliojimus, yra 

nereikalingas; 

15. tur÷damas mintyje bet kokią sutartį 

ateityje, pabr÷žia, kad deleguotieji teis÷s 

aktai, kuriems taikoma teis÷ pareikšti 

prieštaravimą, gali būti skelbiami 

Oficialiajame leidinyje ir įsigalioti tik tada, 

kai pasibaigia prieštaravimo pareiškimo 

laikotarpis, išskyrus tuos atvejus, kai 

pareiškiamas išankstinis neprieštaravimas; 

mano, jog aiškus įpareigojimas, kad 

kiekviename pagrindiniame teis÷s akte 

Parlamentas ir Taryba privalo skelbti 

sprendimus, priimtus kontroliuojant, kaip 

Komisija vykdo deleguotuosius 

įgaliojimus, yra nereikalingas; 

Or. en 

 

 

 

 


